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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’eina per definir i ordenar
el model de ciutat. Per tant és un instrument molt vàlid per fer política social.
La darrera planificació es va fer tenint com a objectiu un creixement fantasiós i
potenciant únicament un tipus de desenvolupament econòmic. Aquest model té grans
inconvenients com interessos econòmics completament aliens al territori, o l’actual
espoli i destrucció de la nostra terra i patrimoni agrícola.
La llegenda urbana diu que falta sòl industrial i residencial, com si el problema de la
indústria i l’habitatge a casa nostra fos un problema de sòl. Cal tenir en compte que a
Manlleu podríem absorbir 13.451 habitants entre els habitatges buits i sòl residencial
vacant. També hem fet un enorme consum de sòl rústic per planificar polígons que no
són operatius.
L’actual contratemps judicial és l’oportunitat per canviar de pas i evitar l’estimball.
Hem de garantir la utilització racional del territori i el medi. Alhora posar les
pautes per millorar l’organització social i econòmica de la ciutat per aconseguir un
desenvolupament que millori les condicions de vida de la població.
El Ple municipal d’aquest passat novembre va aprovar l’Avanç de planejament, el
primer pas de l’elaboració del nou POUM, però des de la CUP veiem que el projecte
presentat queda lluny de plasmar el model que nosaltres defensem. El proper pas serà
el procés participatiu, on caldrà ser pedagògics i fer tot el possible per incentivar-lo,
perquè és la gent qui viu els barris, les places i els carrers, la que pot aportar visions
reals i directes per a l’elaboració del nou POUM.
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EDITORIAL

El Teler, teixint la unitat popular
És impossible imaginar la quantitat de metres de teixit produït o bé la quantitat d’hores
que, sobretot dones, han passat treballant-hi.
El teler ha estat des de mitjans del segle XIX una eina clau de la industrialització de
Manlleu i en conseqüència, de la creació de les bases fundacionals del Manlleu modern.
I la seva funció? Entrellaçar els fils de cotó i crear teixit.
I és precisament aquest l’objectiu que com a CUP Manlleu volem donar a aquesta petita i
humil revista que a partir d’ara arribarà a totes les cases de Manlleu cada mig any.
El Teler no vol ser un simple pamflet polític, vol ser una publicació on, a part de donar
a conèixer el treball que estem fent com a CUP i els nostres posicionaments en molts
aspectes que considerem importants, permeti construir vincles i establir llaços entre la
ciutadania i els moviments populars de Manlleu. En definitiva, que permeti crear teixit.
Perquè només entre totes i tots construirem el Manlleu que volem.
CUP Manlleu

ACTES REALITZATS
La importància d’aspectes
mediambientals pel POUM

Espais urbans amb
perspectiva de gènere

Desobeïm per la
independència

Durant el passat mes de setembre
i d’octubre, des de la CUP Manlleu
vam realitzar dues xerrades per posar
sobre la taula i fer arribar a la població
diferents aspectes a tenir en compte per
a l’elaboració del nou Pla d’Ordenació
urbanística Municipal (POUM) de
Manlleu.

La xerrada realitzada a l’octubre sobre
el POUM va anar a càrrec d’Ariadna
Ciocoletto, membre del Col·lectiu Punt
6, que treballa amb l’objectiu de generar
reflexió sobre els espais urbans des d’una
perspectiva feminista. Va parlar de la
importància de configurar la ciutat com
un espai amable, acollidor i plaent, des de
l’experiència de la dona, per tal d’afavorir la
qualitat de vida del conjunt de la població.

El passat 10 de setembre, l’Esquerra
Independentista d’Osona va realitzar a
Manlleu, una marxa de torxes pels carrers
de Dalt Vila, parlaments i un sopar popular.
Es va fer una crida a la mobilització
perquè es creu necessari reivindicar la via
de la desobediència com l’única efectiva
per assolir la independència dels Països
Catalans, i així recuperar la plena sobirania
com a poble, classe i dones.

La primera d’elles va anar a càrrec de Santi
Llagostera, arquitecte i regidor ripollenc de
la CUP, que va parlar de la necessitat de fer
un bon diagnòstic sobre les conseqüències
mediambientals que pot comportar aquest
projecte, el fet de respectar les carenes i
les rieres, la creació d’una possible anella
verda que limiti la ciutat i la protecció del
nucli antic, les masies i el seu entorn.
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FEM MEMÒRIA

Sense memòria, no hi ha justícia
Al marge de ser un petit carrer dels
voltants del cementiri de Manlleu, Valerià
Weyler va ser un militar de carrera de
l’exèrcit espanyol de finals del s. XIX i
principis del XX. Ideòleg i executor dels
camps de concentració creats a Cuba
durant la Guerra d’Independència del
país caribeny, en els quals moriren al
voltant de tres-centes mil persones, també
va ser el màxim responsable de la brutal
repressió exercida contra les classes
populars barcelonines l’any 1909 durant
els fets de la Setmana Tràgica. Sens dubte,
la seva trajectòria va formar part del
caldo de cultiu autoritarista, militarista i
prefeixista que posteriorment donà ales a
l’aixecament militar contra la II República
el juliol del 36.
Juan Vázquez de Mella també forma
part de la nomenclatura manlleuenca,
en aquest cas donant nom a un eix que
connecta el centre amb la zona esportiva.
Darrere d’aquest nom s’hi amaga un
polític i escriptor que, a cavall dels segles
XIX i XX, va ser un dels representants del
carlisme més integrista i conservador de
l’època. Fundador del Partido Católico
Tradicionalista, va ser un dels responsables
intel·lectuals de la gènesi del nacionalcatolicisme, que anys més tard esdevindrà
en un pilar ideològic fonamental de la
dictadura franquista.
També cal esmentar a Josep Casanovas
Tona, personatge que dóna nom a un
petit carrer del barri Vilamirosa. Va ser
el primer alcalde franquista de Manlleu
en substitució del govern legítim
republicà. Durant el seu mandat es va
iniciar el que es coneix com a repressió
franquista, un procés de violència física,
econòmica i cultural que sota les ordres
de La Falange, va sotmetre centenars de
manlleuencs i manlleuenques, dels quals

en condemnaren a mort trenta-un, i
n’afusellaren vint-i-un.
L’assemblea de la CUP ens vam marcar
com a objectiu de legislatura continuar,
des de la trinxera institucional, la feina que
entitats de Manlleu com el Casal Popular
Boira Baixa, l’Ateneu, i altres col·lectius,
estan desenvolupant a peu de carrer per tal
de mantenir ben viva la memòria històrica
de la nostra ciutat. En conseqüència a
aquesta voluntat política, el juliol del
2015 presentàvem una moció al Ple en la
qual, entre altres aspectes, demanàvem
que es retirés la nomenclatura de caràcter
totalitari i feixista a la qual hem fet
referència anteriorment. En concret, la
moció proposava la retirada dels noms
dels carrers de Valerià Weyler, Vázquez
Mella i Casanovas Tona, a la vegada que
s’exigia que la nova nomenclatura fos
acordada a través d’un procés participatiu
obert al veïnat.
La moció va ser aprovada pràcticament
per unanimitat -a excepció del PSC,
que es va abstenir-, i malgrat la llarga
espera, sembla que l’Ajuntament és a prop
de culminar el canvi de nomenclatura
pel qual els tres noms de carrers amb
connotacions totalitàries seran substituïts

per tres noms que efectivament han estat
triats a través d’un procés participatiu
obert a tota la ciutadania.

“Seguirem tossudament
perseverants en treballar
per la recuperació i la
reparació de la dignitat i la
memòria dels centenars
de milers de represaliats,
exiliats i assassinats pel
feixisme.”
Des de la CUP Manlleu celebrem que
les resolucions de la moció que vam
presentar el juliol del 2015 arribin a bon
port, i volem manifestar que seguirem
tossudament perseverants en treballar per
la recuperació i la reparació de la dignitat
i la memòria dels centenars de milers
de represaliats, exiliats i assassinats pel
feixisme. La retirada de la nomenclatura
filofeixista de Manlleu és un primer pas,
però cal anar molt més enllà. I sobretot,
ens cal fer memòria, perquè sense
memòria no hi ha justícia; tan sols queden
l’oblit, i la indiferència. I ens convé no
oblidar que la democràcia és totalment
incompatible amb el feixisme.
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UN PEU AL CARRER I L’ALTRE A LA INSTITUCIÓ
IBI 2017

Un Mercadona al Poquí?

Recuperem la Devesa

L’IBI –Impost de Béns Immobles- és una
de les poques eines que té l’Ajuntament
per revertir, encara que sigui molt poc, les
desigualtats que genera l’actual sistema
capitalista. L’any passat des de la CUP vam
arribar a un acord amb l’equip de govern
per fer que aquest impost es reduís al 90%
dels comerços (petit i mitjà) i per contra
s’augmentés al 10% restant (principalment
grans centres comercials). Malauradament
aquest any ERC i MES han trencat el
compromís d’anar més enllà amb la
progressivitat.

El passat mes de juliol el govern de
l’Ajuntament de Manlleu -llavors format
per ERC i MÉS- va fer el darrer intent
per portar a terme una requalificació
dels terrenys del Poquí amb l’objectiu
d’instal·lar-hi un nou Mercadona.

La Devesa és un espai molt singular que
constitueix un important patrimoni
natural i de molt alt valor per a Manlleu,
quelcom que hauria de ser absolutament
prioritari de protegir.

La nova Biblioteca
A Manlleu necessitàvem una nova
biblioteca i la necessitàvem de manera
urgent i prioritària, ja que l’anterior
no tenia les condicions idònies. Així
mateix, pensem que defensar el paper
de la biblioteca no ha d’estar renyit amb
denunciar les pràctiques antisocials i
espoliadores d’una entitat com és el BBVA.
Mentre aquesta entitat presumeix de ser
una entitat propera i de pensar en les
persones, continua sent una de les entitats
que més desnona a casa nostra.
Alhora cal abordar el debat per tal
de garantir la continuïtat de la nova
biblioteca, ja que l’acord signat només
cedeix l’espai per a 5 anys des del moment
de la signatura, el maig del 2014, i no
queda blindada la seva continuïtat. Ja
s’han destinat gairebé 600.000 euros
públics en adequar l’espai, i com és lògic,
ens preocupa que no quedi blindada la
seva continuïtat.
També ens oposem als compromisos de
publicitat amb el BBVA, que entre d’altres,
marquen el nom de “Biblioteca Municipal
de Manlleu BBVA”.

Arran de la pressió popular per evitar una
nova operació especulativa, la proposta,
que comptava amb informes desfavorables
del mateix equip tècnic de l’Ajuntament,
va fracassar per enèsima vegada i el punt
va saltar a l’últim moment de l’ordre del
dia del Ple municipal.
Des de la CUP ens vam oposar al projecte,
ja que pensem que no és necessària una
nova superfície comercial a Manlleu -la
nostra ciutat supera amb escreix la mitjana
osonenca- i perquè la seva execució va en
contra del nostre model econòmic, basat
en el petit comerç i de proximitat.
Malgrat tot, caldrà seguir l’evolució de
l’operació, ja que amb el nou pacte de
govern signat amb el PSC i Maite Gallifa,
el projecte del nou Mercadona al Poquí
pot tornar a agafar volada.

Com és sabut existeixen diferents lleis
i directives que marquen d’una manera
molt clara que com a mínim els 5 primers
metres de les riberes de qualsevol riu són
de servitud i d’accés públic. Cal constatar
que aquest fet, aplicable a la Devesa,
històricament no s’ha garantit a Manlleu.
Des de fa uns mesos però, la situació
s’ha agreujat, ja que els propietaris dels
terrenys varen construir tres tanques que
priven el pas a la Devesa sense la llicència
d’obres corresponent.
Des de la CUP vàrem portar aquesta
situació al Ple demanant per què
l’Ajuntament no havia actuat amb celeritat
per tal d’impedir la construcció d’aquestes
tanques tot i tenir-ne coneixement, i
vàrem posar damunt la taula la necessitat
de trobar les solucions que calguin per
garantir el dret de la població de Manlleu
d’accedir lliurement a tota la zona de
servitud i d’accés públic de la Devesa.
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Un pacte de Govern a la desesperada
Des de la CUP Manlleu volem fer una breu
valoració del pacte de govern signat el
passat mes de novembre entre ERC, MÉS,
PSC i la regidora no adscrita Maite Gallifa.
Tal com vam manifestar en el seu moment,
pensem que aquest acord d’estabilitat es
fonamenta en una cultura política de la
qual ens sentim molt allunyats: la del pacte
per mantenir el poder a canvi de repartir
cadires -i quotes de poder-.
Ho afirmem amb tal contundència
perquè la CUP també vam mantenir
converses amb l’equip de govern per tal
d’explorar la possibilitat de formar un

govern de coalició, però pretenien que
aquestes negociacions es basessin única i
exclusivament en un intercanvi d’interessos
partidistes sense entrar a valorar un acord
polític de consens entre programes. Dit
d’una altra manera, l’equip de govern no
va tenir la intenció de parlar de política
en cap moment, sinó que només buscava
una majoria aritmètica que els permetés
mantenir, tranquil·lament, el poder. Per tal
com es va presentar l’acord amb el PSC i
Maite Gallifa, sembla que l’equip liderat per
Àlex Garrido va seguir el mateix patró de
negociació que va emprar amb la CUP en

el seu dia: oferiment de càrrecs -i les seves
corresponents assignacions econòmiques- a
canvi d’estabilitat.
Per altra banda, l’equip de govern també
ha insistit que el pacte amb el PSC no
inclou aspectes relacionats amb el procés
d’independència engegat pel poble català,
i que aquestes qüestions queden al marge
de l’acord. La pregunta que ens fem
és òbvia: avui en dia tenim un govern
independentista a Manlleu? Quan des del
món local hàgim d’empènyer per culminar
aquest procés, podrem comptar amb el
govern de l’Ajuntament?

Mocions presentades per la CUP Manlleu
CUP

ERC

CIU

PSC

MES

ICV

N/A

Moció per la memòria històrica 21/7/2015
Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània 29/9/2015
Moció de suport a la ILP per una educació pública a Catalunya
24/11/2015
Moció per declarar Manlleu municipi compromès amb la
banca ètica 24/11/2015
Moció per avançar cap a l'elaboració d'uns pressupostos
municipals participatius 26 /1/2016
Moció perquè el subministrament energètic de l'Ajuntament es
faci sota criteris de sobirania energètica 26/1/2016
Moció per declarar Felip VI persona non grata a Manlleu
29/3/2016
Moció per la realització d'una auditoria externa sobre el deute
de l'Ajuntament de Manlleu 31/5/2016
Moció per avançar cap a uns Plens Municipals participatius
a Manlleu 28/6/2016
Moció de suport al col·lectiu “Som 27 i més”
27/9/2016
Moció de suport a Joan Coma i Roura de Capgirem Vic
15/11/2016
Podeu trobar més informació dels temes tractats a manlleu.cup.cat

A favor
En contra
Abstenció
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EMERGÈNCIA SOCIAL

Desigualtats
Textos per obrir cors i alçar punys
Desigualtat. Una paraula. Un substantiu. Un concepte. Qualitat
de desigual, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans.
Necessària per a alguns. Efecte col·lateral per a d’altres. Raó, de
sobres suficient, per seguir lluitant, construint, transformant.
Desigualtat. Mot que impulsa estudis, xerrades i debats,
sovint carregats d’objectivitat. Realitats insuportables. Gent
condemnada, criminalitzada i estigmatitzada. Pobresa, fam i
morts. Directes i indirectes. Masses.
Per fam (que no falta d’aliment, que n’hi ha) 3 milions cada
any, 8000 cada dia, 300 cada hora, 5 en un minut*. La majoria
infants, també dones. Fam de gènere. En un planeta amb
mitjans suficients per abastir a totes i tots.
Desigualtat. Macro (mundial), micro (local). De nord a sud i
d’est a oest. Al camp i als pobles. Als barris i ciutats. Als Països
Catalans i a Osona. A Manlleu.
20.228 persones. 9.525 amb ganes de treballar (dignament). Per
viure o, sobreviure. 7.818 ho fan. 1.707 esperen, i desesperen.
L’economia millora, creix lentament però s’estabilitza. A la
nostra vila un 17,93%**, percentatge rècord (maleït) a la
comarca, de persones aturades. Moltes d’elles per sempre més.
Atur estructural, diuen veus expertes. Altre cop l’objectivitat. La
realitat, famílies destrossades. Pobres. Miserables. Barris ferits,
ciutat agonitzant.
Desigualtat. Fàcil de dir, difícil de copsar. Infants, joves adults,
gent gran. Tots ara, paradoxalment, per igual. Exclosos. Bé,
expulsats. Observatoris que monitoritzen. Informes que
descriuen. Persones expertes que expliquen. Insuficient. Cal
actuar. Des del municipi i amb totes i tots implicats. Polítiques
que creïn oportunitats, reals. També unitat popular, que
esdevingui una gran xarxa de suport mutu i social.
Desigualtat. Una vergonya que cal denunciar. Una condemna,
que les elits (i molts governants) ens han imposat. Una realitat,
massa dura, que cal transformar. Un repte, sens dubte, que cal
afrontar.
*Caparrós, M. (2014). El Hambre. Barcelona. Editorial Anagrama.
**Dades extretes de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona.
http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/

La xifra
35.000

euros de més que l’Ajuntament haurà de
destinar a sous bruts i assistències arran
de la confecció del nou equip de govern.
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anys de pena de presó màxima que
demanen a la Masmi, veïna de Manlleu,
acusada d’una presumpta resistència a
l’autoritat mentre feia de cooperant en el
camp d’Eko Station de Grècia.

49

dies, entre maig i setembre, que a l’aire de
Manlleu s’han superat els 120 micrograms
per metre cúbic d’ozó. La llei estableix
que el nombre de dies en superar aquesta
quantitat haurien de ser com a molt 25.

A QUÈ ENS REFERIM QUAN PARLEM DE...

Feminisme
El feminisme no és estimat. És criticat i constantment pensat
com una arma en contra dels homes. Fins que alguna persona,
amb una mica de tranquil·litat i comprensió, seu amb nosaltres
i ens explica què és. Avui volem ser aquesta persona.
El primer de tot és diferenciar el feminisme del masclisme. El
masclisme es basa en la creença que les dones som inferiors
als homes, busca que aquesta creença es mantinguin. El
feminisme, per contra, es basa en que totes les persones som
iguals, quant a drets i deures, i per tant, que no té sentit que hi
hagi superioritat ni d’uns ni d’altres. Si el feminisme treballa
molt sobre les dones, és perquè les desigualtats i les agressions
més greus les patim nosaltres. Per exemple, als Països Catalans
cada any són assassinades més de 20 dones en mans de les
seves parelles o exparelles, cobrem un 18% menys que els
homes, representem un 5% dels llocs directius, ens continuem
encarregant més de les tasques de la llar, som criticades pel
nostre físic i no per la nostra feina...
A més, el feminisme vol aconseguir que cada persona sigui
com vulgui ser i estimi a qui vulgui estimar, que no hi hagi
agressions per ser homosexual o transsexuals, per ser un home
femení o una dona masculina, per no voler ser mare o no voler
tenir un càrrec directiu si s’és home...
El feminisme busca que siguem lliures de ser com volem ser i
eliminar totes les violències.
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OPINIÓ

El jovent, a Manlleu, existim
Membres d’Arran Manlleu
Precarietat laboral, impossibilitat d’emancipació, elitització de
l’educació, oci enfocat únicament al consum... Són algunes de
les moltes amargues petjades que deixa el sistema capitalista en
el jovent. Per si tot això no fos prou, la darrera i enèsima crisi
les ha accentuat i les joves manlleuenques sentim que som les
grans oblidades del nostre poble.
Davant aquesta situació, clamem: el jovent, a Manlleu, existim!
Despertem i organitzem-nos per teixir un moviment fort i
capaç de revertir el poder que ens ofega i ens divideix, moltes
vegades utilitzant-nos com a eines inconscients per perpetuarse. És per això, que creiem que l’únic camí per fer-hi front
passa per la conscienciació, l’autoorganització i l’apoderament
de totes les joves del nostre poble.

En aquest sentit, veiem necessària la crítica cap a les
institucions, les quals continuen sense abordar autèntiques
polítiques compromeses amb les necessitats de les joves.
És més, creiem que són les principals responsables de la
invisibilització i el menysteniment d’aquestes. Tot i així, tampoc
volem que es caigui en el paternalisme que moltes vegades
regeix les relacions entre les joves i la resta de la societat.
Exigim que les nostres opinions siguin escoltades perquè som
part de Manlleu.
Des d’Arran, doncs, emplacem a tot el jovent manlleuenc a
que es mobilitzi i abandoni el conformisme, un dels pilars del
sistema capitalista i patriarcal que ens oprimeix. Trenquem
amb tot el que ens asfixia; només lluitant tenim futur!

LES ENTITATS PARLEN

Espai cedit a les entitats manlleuenques

Control ètic de la població de gats
Associació Animalista de Manlleu
Ens complau presentar-vos l’Associació Animalista de Manlleu,
hereva de l’antiga Plataforma Antitaurina de Manlleu de la qual
ens sembla interessant fer-ne un resum.
La Plataforma Antitaurina va néixer el 2001 en resposta a unes
provocacions contínues de la Penya Taurina de Manlleu i del
polèmic actor Albert Boadella que reivindicaven la tornada
dels correbous a Manlleu i, fins i tot, de construir-hi una plaça
de braus pública. La plataforma va iniciar una sèrie d’actes
reivindicatius amb l’assistència de persones dels àmbits de la
filosofia, del dret i dels mitjans de comunicació, tals com Jesús
Mosterin, Pilar Rahola, Jordi Sabater Pí, Ignasi Riera, Magda
Oranich, Jorge Riechmann o Norbert Bilbeny, que van aturar
tot el retrocés cultural que es pretenia imposar.
Posteriorment, la plataforma va ser vital en l’organització de les
primeres manifestacions a Tordesillas, en contra del Toro de
la Vega, o en l’expansió del PACMA a Catalunya. Així mateix,
també va ser rellevant en l’abolició de les curses de braus a casa
nostra, a partir de la col·laboració amb la ILP, PROU.
En l’actualitat, som l’Associació Animalista de Manlleu i la
nostra principal missió és donar solució a la problemàtica dels
gats que constitueixen les colònies de felins al carrer. Així,
l’associació està constituïda per sòcies i socis que, amb la seva
quota anual, juntament amb la col·laboració econòmica de

l’Ajuntament de Manlleu i de la feina de la clínica veterinària
Vetxarxa, pot practicar un control ètic de la població de
gats, sense llar. En conseqüència, els membres de l’associació
apliquem el protocol CER, sigles que corresponen a: Captura,
Esterilització i Retorn. Per tant, un cop hem capturat el gat,
és traslladat al centre veterinari on es comprova el seu estat
de salut, per mitjà d’una anàlisi de sang, posteriorment és
esterilitzat. Si és esquerp, es retorna al seu hàbitat. Els gats
petits i els mansois es donen en adopció (col·locació de xip i
esterilització posterior, si ja són adults). Les colònies de gats
estan identificades i tenen voluntàries, “les alimentadores”, que
subministren, periòdicament, el pinso necessari per a la seva
bona alimentació. També duem a terme el control ètic dels
coloms a través del seguiment del colomar. Amb la intenció de
conscienciar el respecte que es mereixen els animals des de la
infància, oferim xerrades a escoles i instituts, amb molt bona
acollida.
Si ens voleu ajudar, podeu fer-vos sòcies i socis (12€ l’any) o bé
proporcionar-nos pinso de gat, o com a voluntaris. El correu
electrònic de l’associació és: animalistesdemanlleu@gmail.com.
També ens podeu escriure a la següent adreça: plaça de Dalt
Vila, 1 (Can Puget) 08560 de Manlleu.
Us agraïm el vostre interès.
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el teler

JA N’HI HA PROU!

PROPERS ACTES

Des de principis d’any fins el passat dia 25 de
novembre, dia contra la violència de gènere, als Països
Catalans ja hi havia hagut 33 dones assassinades per
violència masclista.

Un any i mig a l’Ajuntament: acte públic
Aquest proper dissabte, 17 de desembre tindrà lloc a les 11 del
matí a l’Espai Rusiñol de Manlleu, un acte públic obert a tota
la població per valorar les tasques portades a terme per part de
la CUP durant aquest primer any i mig que està a l’Ajuntament
de Manlleu. La primera part serà d’explicació de totes aquestes
tasques i seguidament hi haurà un torn obert de paraula on
tothom podrà fer les seves aportacions i reflexions, que serviran
per valorar i definir els propers passos a seguir.

A Catalunya la inversió destinada a l’educació és
només del 2,8% del PIB, la mitjana dels països de la
UE arriba fins a 5,2%.
L’Estat Espanyol és el segon estat del món amb un
major nombre de fosses comunes per exhumar,
només superat per Cambodja.

SAPS QUÈ M’HAN DIT

MOTS ENCUPATS

“I ara ens volen apujar els
impostos, però si ja paguem
molt!”

3

Fals!

Vincular les persones refugiades amb
DAESH o Al Qaeda és com dir que els
familiars de les víctimes de la Sala Bataclan
són terroristes, els refugiats també en són
víctimes. Per altra banda, cal recordar que
atemptats com els de París o Brussel·les
han estat comesos per persones nascudes i
formades a Europa.

6
7
8
10
1. País on la Masmi, cooperant amb les persones refugiades, va ser detinguda per una
presumpta resistència a l’autoritat.
2. Cognom del primer alcalde franquista de Manlleu que, a dia d’avui, encara té un carrer
dedicat.
3. Acció de protesta que va dur a terme la PAH a davant de les oficines del banc que dona
nom a la Biblioteca de Manlleu.
4. Estructures construïdes a la Devesa per impedir-ne l’accés als ciutadans.
5. Quantitat percentual de sou que cobren de menys les dones respecte els homes.
6. Norma que determina el desenvolupament i creixement urbanístic del municipi.
7. Zona de Manlleu la qual es pretenia requalificar per construir-hi una gran superfície.
8. Qualitat de desigual
9. Impost municipal que grava el patrimoni dels i les propietàries d’habitatges i altres bens.
10. Segle d’inici de la industrialització tèxtil de Manlleu
RESPOSTES:

manlleu.cup.cat
@ manlleu@cup.cat

@CUPManlleu
/CUPManlleu
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1. Grècia / 2. Casanovas / 3. Acampada / 4. Tanques / 5. divuit / 6. POUM / 7. Poquí / 8. Desigualtat / 9. IBI / 10. XIX

Fal

4
5

La proposta de la CUP de cara els
pressupostos catalans és apujar els
impostos sols a les persones que declaren
ingressos de més de 60.000 €/any això
representa el 4% més ric de la població. La
major part de la societat es podria veure
beneficiada d’aquesta mesura.

“I ara només falta que vinguin
les persones refugiades,
això farà que hi hagi més
atemptats!”
s!

2

1

ASSEMBLEES CUP MANLLEU
Cada dilluns: Assemblea Lluita Institucional
Cada dijous: Assemblea Ordinària
A les 7 del vespre al Casal Popular Boira Baixa

